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Quan Jesús vivia a la terra, va parlar als seus 
deixebles del cel. 
pare” i explicava que hi havia 

Una 
es una casa gran i 
preciosa. El cel és 

bonic que qualsevol 
casa a la terra.

Jesús va dir: un lloc per a vosaltres i 
si hi vaig i preparo un lloc per a vosaltres, tornaré i 

va anar al cel desprès 
de Mentre els seus 

va rebre fora de 
la vista dels 
deixebles.

El cel, la preciosa casa 
de Déu

2

Escrit per Edward Hughes
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 català                                                  CatalanDéu sap que hem fet coses dolentes, que 
ell anomena pecats. El càstig pels pecats és la mort.

Déu ens estima tant que va enviar el seu Fill, 
Jesús, a morir a una creu i a complir el nostre càstig.  
Jesús va ressuscitar i va retornar al paradís! Ara, 

Déu pot perdonar els nostres pecats.

Si vols penedir-te dels teus pecats, digues a Déu: 
Estimat Déu, crec que Jesús va morir per mi i ara 

torna a viure. Si us plau, entra a la meva vida i perdona 
els meus pecats, de manera que pugui començar una 

nova vida, i estar amb tu per sempre.  Ajuda’m a viure 
per a tu com el teu Fill. Amén.  Joan 3:16 

Llegiu la Bíblia i parleu amb Déu cada dia! 1



El 

Déu. Déu és arreu, 
el seu tron és al cel. I 

I 

DÉU. 
( 5:9)

tanquen. -hi ullada ... El cel 
La ciutat està feta 

transparent. 
i tot els 

carrers estan 
.

tron de Déu. cada banda del riu hi ha un arbre de 

dotze 

I 
de les nacions.

.  

Mai no hi ha nit.

De vegades, el poble 
de Déu plora a causa 
de les grans penes en 
aquesta vida. cel, 
Déu eixugarà totes 

No 
al cel. No hi ha , ni assassins, ni bruixots, 
ni cap altra persona 

. cel 
no existeix 
cap tipus 
de pecat.

ha 
coses que no existeixen al cel. Mai no se senten 
paraules . 
Ningú no 
es baralla 
ni és 
egoista.

tots 
Els 

herba plegats. i tot, els lleons poderosos 
El 

santa”. 

Les darreres pàgines de la Bíblia descriuen 
el nova 
gran La jaspi, 
transparent Joies i pedres precioses 
cobreixen els 

colors 
esplèndids.  

de les 
portes de la 
ciutat està 
feta 
perla !

Jesús va 

els
no

arribi? La Bíblia diu que 
estar

Jesús. Estar
absent del cos
significa estar

PRESENTS AMB 
EL SENYOR

Àngels i altres éssers 
celestials veneren Déu al cel. 
Igual que tots els pobles de 

Entonen càntics especials de 
lloança a Déu.
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Una de la de Déu, la Bíblia,

es pot trobar a 

Joan 14; 2 5; 
4, 21, 22

La vostra paraula, explicada, ”. 
119:130

Les darreres paraules a la Bíblia sobre el cel 

diuen: qui senti qui tingui set, 
que vingui.  Qui vulgui, que prengui aigua de la 

vida sense pagar res”.

(
el 

Sabeu 
hi ha escrits?  El de 

totes les persones 
que confien 
en Jesús.  

és el 
teu ?

El poble de Déu 
No 

ni plors, ni dolor. No 
funerals. és 
feliç 
al cel 
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